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Aniversare
“Stela Popescu şi 

prietenii ei”
La Palatul copiilor, pentru aniversarea unei mari

artiste, sărbătoare cu muzică şi omagii, cum sunt cuvenite
sentimentele noastre faţă de o strălucitoare carieră! 

Stela Popescu şi-a început viaţa sub semnul
sărbătorilor hibernale. Poate de aceea este o luptătoare
pentru binele şi bucuria celor ce o înconjoară. Am avut
şansa de a-i urmări întreaga carieră de până acum, de la
finalul studiilor profesionale, când eram colegi de
facultate, ea la Teatru, eu la Muzică, pe scenele româneşti,
în emisiuni de televiziune sau, uneori, în turnee. Uimitor
caleidoscop de imagini şi sunet, pasiunea Stelei Popescu
sunt scena, filmul şi microfonul; regula existenţei sale -
disciplina şi puterea de muncă; dorinţa de o viaţă - de a se
manifesta cu sinceritate, cu veselie când priveşte
spectacolul lumii. Iată înţelesurile aniversării, într-un
spectacol ai cărui producători erau Palatul Naţional al
copiilor, Forumul Muzical Român, Uniunea Criticilor
Muzicali. În faţa unei săli arhipline, pe o scenă în care

prezenţa personalităţilor, talentelor, interpreţilor, voci şi
balet, răspundea afişului, “Stela Popescu şi
prietenii ei”, buna dispoziţie a atins recordul
maxim. Doamna comediei Româneşti ne-a
oferit un zâmbet, o replică, a fredonat o
melodie. Cum spuneam, invitaţii care au
evoluat pe scenă, în conformitate cu proiectul
autoarei scenariului, Smaranda Oţeanu Bunea,
au dialogat cu publicul parcurgând câteva
grupări repertoriale. Vocile alese erau selectate
dintre soliştii cu care Smaranda Oţeanu
lucrează de mai mulţi ani, contând pe succesul
lor: Vicenţiu, Dani, Gabriela, Oana, Andrei ,
Mirela.. Aplauzele publicului au confirmat
momentele muzicale pe care le-au adus la
rampă - melodii, arii de operetă şi operă.
“Trioul tinereţii” - Roberta, Bogdan, Jennifer -
le-a răspuns cu entuziasm, lansând refrenul
“Stela ştie!” În continuare Alexandru Arşinel,
partener al artistei, mesager al Teatrului “C. Tănase” la
această sărbătoare, a prezentat un microrecital din
propriile sale melodii. Pe scenă, oaspeţii Stelei Popescu
i-au oferit drept daruri la aniversare cântece care le-au
definit succesul: cântec de muzică uşoară – Mirabela
Dauer, cântece cu nuanţă folclorică – Maria Dragomiroiu,

melodii de repertoriu romantic – Sanda Ladoşi,
divertisment muzical-dansant de virtuozitate - Adrian
Enache. Ansamblului coregrafic al Palatului, “Trupa AS”,
laureată în multiple competiţii internaţionale, a strălucit
pe scenă cu dansuri pline de energie şi bucurie ritmică. Cu
braţele pline de flori şi bucurie în suflet, Stela Popescu mai
strecura câte o glumă (“Am împlinit 55 de ani de viaţă şi
80 de carieră”) dar şi gânduri de luptă şi încurajare pentru
cucerirea unor timpuri mai bune, la care suntem
îndemnaţi să visăm. De altfel, punctul final al aniversării
îi aparţine, cu firescul unei personalităţi pe care o
caracterizează reuşitele existenţei sale artistice: “NU mă
las!”

Grigore CONSTANTINESCU

Stela Popescu – STEAUA
Revistei şi a Comediei

româneşti
Seria de aniversări dedicate marii actriţe Stela

Popescu la împlinirea a 80 de ani de viaţă şi peste 55
de ani de carieră a început la Teatrul de Comedie,
scenă pe care jucat în perioada 1969 – 1993. Şi totuşi,
vedeta a debutat aici în 1967 în spectacolul „Un Hamlet
de provincie” de A.P. Cehov, sub bagheta lui Lucian
Giurchescu, fără a uita să amintim faptul că piesa
“Preşul” de Ion Băieşu s-a jucat 18 ani, “Peţitoarea” de
Thornton Wilder, 12 ani, iar “Plicul“ de Liviu
Rebreanu, mai bine de zece ani, cu sute şi sute de
reprezentaţii! Foyer-ul Sălii ”Radu Beligan” a găzduit
expoziţia aniversară de fotografie intitulată ”Steaua
Teatrului de Comedie – Stela” ce cuprinde 21 de
fotografii - remember cu rolurile remarcabile şi
memorabile pe care le-a interpretat în acea perioadă a

carierei sale. “Toate sunt din vremurile când aici era o trupă

extraordinară. Am găsit pozele în arhiva teatrului şi le-am
pregătit pentru a fi expuse în foyer o bună perioadă de timp” –
a spus Irina Tapalagă, curatorul expoziţiei. Alături de
George Mihăiţă, coleg de scenă şi gazdă a evenimentului
în calitate de director al Teatrului de Comedie, au ţinut să
vorbească despre extraordinara Stela Popescu, Laurenţiu
Damian, preşedintele Uniunii Cineaştilor din România

A. Enache, M. Dragomiroiu, S. Ladoşi, S. Popescu

Al. Arşinel, S. Popescu şi colegii de la Teatrul de revistă “C. Tănase”


